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Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja 

  Avoinna  

ma-pe    8 -  20  

          La         9 - 18  

          Su       11 - 16   

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

 
 
 

 
Makean nälkään  

 
Fazerin  

mustikkasydän 3,55€  
 

Brunberg  
              mansikkasuukko 2,79€ 

 

 Hyvää ystävänpäivää!  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

Su 20.2. Messu klo 10  

saarna Lasse Jussila, liturgi Sauli 

Keskinen, kanttori Ilkka Toivonen, 

kirkkokahvit 
 

Ma 21.2. ”Rukouksen aika”  

Sanan ja rukouksen ilta 

klo 18 kahvitarjoilu 

Klo 18.30 Iltatilaisuus Lasse Jussi-

la, musiikki Matti Hernesniemi 
 

Ti 22.2. ”Pelastuksen päivä” 

Sanan ja musiikin ilta 

klo 18 kahvitarjoilu 

Klo 18.30 iltatilaisuus Ilkka Päivä-

saari, musiikki ryhmä Viestiveljiä 
 

Tilaisuuksissa mukana myös Ori-

veden seurakunnan työntekijöitä 
 

 Sydämellisesti tervetuloa! 
PS. Maskeja ja käsidesiä tarjolla 

 

Hämeen Kansalähetys  

Oriveden seurakunta 

 

   Eräjärven  

  talvipäivät 
 

”Tänään on…” 
 

    20.-22.2.2022 

Eräjärven seurakuntatalolla 
  

                    

E r ä j ä r v e n  K e h i t t ä m i s y h d i s t y s   

E K Y  

Palvelemme 
 

 MA  9-15 

TI-PE   9-17 

Eräjärventie 1591, Eräjärvi 

P. 040 350 1253, eky@erajarvi.net          

TERVETULOA! 

ROIKINAT la 26.2. klo 11 

Seppälän mäessä 
 

* Mäenlaskua 

* Grillimakkaraa 

* Kuumaa juotavaa 

* Arpoja 

 

Kulku Salen ja pankintalon  

väliseltä pellolta 

 

Järj. Eky,  Yhdessä ja lähellä –hanke 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 

 

TORSTAISIN   

klo 12-19 kirjasto avoinna koululla 

Klo 18 Lihaskuntojumppa Erälin-

nassa  

Klo 19 Lavis lavatanssijumppa  

Erälinnassa  

LAUANTAISIN klo 15 Tietokilpailu 

Lounarissa 

 

4.3. asti Neea Juulia Backin  

myyntinäyttely Lounarissa. 5.3. 

tulossa Pekka Piipposen näyttely 

 

Su 13.2 klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa.  

Su 13.2. klo 15-16 

opi, kuuntele tai harjoittele Ame-

rikanenglantia jitsi-etäohjelmalla  

Ma 14.2. klo 12 Ystävänpäivän 

hiihto seurusteluladulla 

Ke 16.2. klo 12 Ateriapalvelu ja 

keskiviikkokerho srk-kodissa  

Ke 16.2. klo 18.30 tietokilpailu-ilta 

Leväslahden PVY:n talolla  

To 17.2. klo 18.30 Kuutamohiihto 

seurusteluladulla 

To 17.2. klo 19 Lukupiiri kirjastos-

sa. Jaamme lukukokemuksia runoi-

lija Eeva-Liisa Mannerin novelliko-

koelmasta Kävelymusiikkia pienille 

virtahevoille.  

Su 20.2. klo 10 Messu srk-kodissa 

(Jussila, Keskinen, Toivonen)  

Ma 21.2. klo 18 Sanan ja rukouk-

sen ilta srk-kodissa (Jussila, Her-

nesniemi) 

Ti 22.2. klo 18 Sanan ja musiikin 

ilta srk-kodissa (Päiväsaari, ryhmä 

viestiveljiä) 

La 26.2. klo 11 Roikinat Seppälän 

mäessä 

Ti 1.3. klo 13 Retkeillään Eräpy-

hän laavuilla 

Su 6.3. klo 10-15 talviliikuntapäivä 

Erälinnan ympäristössä 

Ateriapalvelu ja keskiviikkokerho seurakuntakodissa 

Nyt vihdoin pääsemme kokoontumaan seurakuntakodille keskiviik-

koisin klo 12 ateriapalveluun ja keskiviikkokerhoon. Aloittelemme 

16.2. ja nyt ateriat otetaankin Lounasravintolasta, läheltä. Marja-

Leena Viljanen hakee ne sieltä ja tarjoilee kuten ennenkin. Lounasan-

nos sisältää pääruoan lämpimin lisukkein, tuoresalaatin, leivät, le-

vitteen, maitoa ja kotikaljaa sekä jälkiruoan. Hinta on 8€/hlö. 

Kerhossa vierailevat vuorotellen seurakunnan työntekijät ja muut eri 

alojen asiantuntijat/vapaaehtoiset. Vierailijoista odotan taas ehdo-

tuksia.  

Maskeja suositellaan pidettäväksi, vaikka syödessä se lienee mahdo-

tonta. Käsidesiä pyritään käyttämään eikä vieläkään voida halata!!  

Ei edes kätellä! Mutta yritetään jaksaa vielä vähän. Kevättä kohti 

mennään ja päivä koko ajan pitenee! 

Sydämellisesti tervetuloa! 

Odottaen tapaamista Terhi Ratalahti, diakoni   p.050 3451961  



MYYDÄÄN 

TUORETTA KOIVUKLAPIA 

Tilaukset ja kyselyt 

            Haikan Klapi  
                 p. 0400 889916 

Oriveden  
harrastusbussi  
Oriveden harrastusbussi aloitti 
liikennöinnin 7.2.2022. Harras-
tusbussi kulkee kaksi kertaa vii-
kossa keskustan harrastuspaikoil-
ta Hirsilään sekä Eräjärvelle ja 
Västilään. Harrastusbussi on 
käyttäjilleen maksuton. Harras-
tusbussilla pääsee kätevästi ko-
tiin esimerkiksi liikuntahallilta, 
uimahallilta tai nuorisotiloista. 
 
Harrastusbussin aikataulu  
7.2.-31.3.2022 
 
Maanantaisin 
18:00 Linja-autoasema 
18:05 Uimahalli 

 Oripohja 

 Shell 
 Ahteentie 

 Hirsilän koulu 
 
18:30 Uimahalli 
18:35 linja-autoasema 
 Rovastinkangas 
 Pappilankankaan pysäkki 

 Rautatieasema 

 Asemantien ja Eräjärventien 
risteyksen pysäkki 
 Eräjärvi, Sale 

 Leväslahti 
 Västilä 

  
Keskiviikkoisin 
19:00 Linja-autoasema 
19:05 Uimahalli 
 Oripohja 

 Shell 
 Ahteentie 

 Hirsilän koulu 
  
19:30 Uimahalli 
19:35 linja-autoasema 
 Rovastinkangas 

 Pappilankankaan pysäkki 

 Rautatieasema 
 Asemantien ja Eräjärventien 
risteyksen pysäkki 
 Eräjärvi, Sale 
 Leväslahti 

 Västilä 
  
 
 
 

 
Pysäkeille pysähdytään tarvitta-
essa. Hirsilään mentäessä käytös-
sä ovat tarvittaessa myös ison 
tien varressa olevat pysäkit. 
Harrastusbussi on osa Liikkuva 

Orivesi -hanketta, jonka ta-

voitteena on edistää liikunnallista 

elämäntapaa mm. parantamalla 

liikuntapaikkojen saavutetta-

vuutta. Harrastusbussin toteutta-

vat yhteistyössä Oriveden kau-

punki ja Tokeen liikenne.  

Hyppää kyytiin! 

Kylälehti Purkiaista julkaisee Eräjärven kehittämisyhdistys ry, Eräjärventie 1591, 35220 Eräjärvi. Ilmoitukset ja 

muu aineisto viim. ke klo 12.00 p. 040 350 1253 tai purkiainen@erajarvi.net. Ilmoitushinnat Ekyn jäsenille etusivul-

la 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm.  

 
 

 

VILLASUKKAOMPELUSEURAT to 10.2. klo 18 
harjoitellaan neulomaan kantapäätä ja parsimaan sukkia 

Eräjärven koululla/kirjastolla, Eräjärventie 1652 
       *** 

                   La 12.2. klo 11-14 Ystävänpäivän KYLÄTORI ja 
                 Mielen ry:n Nuorten retkeilyauto Eräjärven kirkolla 

        *** 
                Su 13.2. klo 15-16 opi, kuuntele tai harjoittele  

                 amerikanenglantia jitsi-etäohjelmalla  

 
YSTÄVÄNPÄIVÄNHIIHTO ma 14.2. klo 12  
Seurusteluladulla, Vedentaustantie 26 

*** 
TIETOKILPAILU-ILTA ke 16.2. klo 18.30  

                Leväslahden PVY:n talolla  
                                               *** 
             KUUTAMOHIIHTO to 17.2.  klo 18.30 Seurusteluladulla 
                                               *** 
                          Retki Eräpyhän laavuille ti 1.3. klo 13 

      
    Yhdessä ja lähellä –hanke 



Verhot ja miehet 

Miehet ei verhoja katsele, julisti 

tuttavarouva. Hän oli udellut 

mieheltään millaiset verhot oli 

lähistölle muuttaneilla ihmisillä. 

Kai ihan tavalliset, oli ollut mie-

hen kommentti kyselyyn. 

Voin yhtyä tuttavarouvan arvioon 

tästä asiasta. Sattui niin, että olin 

mukana lautakuormaa hakemas-

sa pienehköltä sahalta. Olin kat-

somassa ettei peräkärry riko mi-

tään sitä käännettäessä. Huonos-

ti meni se pesti. Lauta rikkoi sa-

han omistajan auton takavalon. 

Se jäi paikalleen säröisenä. Eipä 

auttanut muu, kuin katuvanan 

marssia konttorille. Lupauduin 

maksamaan aiheuttamani vahin-

gon. Sahan omistaja ei tiennyt 

mitä korjaus tulisi maksamaan ja 

hän ehdotti, että kun seuraavan 

kerran käydään sahalla, niin pala-

taan asiaan. Katseeni kiinnittyi 

konttorin verhoihin eli siihen vä-

hään mitä niistä oli jäljellä. Toi-

sessa verhossa oli pään kokoinen 

reikä ja toisessa palkeenkieli. 

Verhojen väristä ei enää saanut 

selvää, mutta kukikkaat se taisi-

vat alun perin olla. 

Aiheuttamani vahinko jäi kaivele-

maan mieltä. Seuraavalla käynti-

kerralla varustauduin valmisver-

hoilla. Sahan omistajan apumie-

heltä tiedustelin ikkunapesimiä, 

joita ei tietenkään ollut. Seuraa-

vaksi kysyin olisiko vanhoja sano-

malehtiä ja onko jossain vettä 

saatavilla. Niitä löytyi. Hankasin 

ikkunat märillä sanomalehdillä ja 

kuivasin ne kuivilla sanomalehdil-

lä. Vanhat verhot raksin alas ja 

laitoin jätesäkkiin. Olin nimittäin 

talokaupan yhteydessä saanut 

kaapillisen mystisiä rullia. Ne 

osoittautuivat ikkunaverhoiksi, 

joita edellinen omistaja oli jos-

sain käyttänyt. Näistä verhorullis-

ta valitsin ruskeapohjaisen, hen-

noilla valkoisilla ruuduilla varus-

tetut verhot mukaani. Ne 

osoittautuivat jopa mittansa puo-

lesta sopiviksi konttoriin ja väri 

täsmäsi maksutiskin kanssa. 

Sahan omistaja myhäili tyytyväi-

senä tälle uudistukselle. Nyt 

konttoriin tuli jopa valoa ikku-

noista, kun oli ne puhdistanut. 

Edellisestä ikkunoiden pesuker-

rasta oli kulunut useampi vuosi. 

Tästä seurasi se, että seuraavalla 

kerralla sahalla käydessä huoma-

sin, että moni repaleinen lauta-

tarhan verho oli uusittu. Nyt 

yleisilme oli kohentanut kohis-

ten. Tämä oli oiva esimerkki siitä, 

että miehet eivät todellakaan 

verhoja katsele, mutta 

”akkaväki” katselee kyllä. Verho-

kauppiaiden ei siis kannata kam-

panjoida miesten suunnalle 

kauppoja aikaan saadakseen. 
 

Kertoili Aholan Leena 

Lukupiirissä novellin 

sanataikaa 
Kerran kesällä kauan sitten kaksi 

nuorta naista halusi töiden jäl-

keen kokea jotain kiinnostavaa. 

Tampereen Itsenäisyydenkatu oli 

autio ja tyhjä, ihmiset rannoilla ja 

maalla. Kesäiltapäivän ainoa 

houkutus tuntui olevan elokuva-

teatteri Ilveksen neonvalot. Siis-

pä sinne. Elokuva oli Grigori Ko-

zintsevin Don Quijote. Ostimme 

liput ja hiippailimme pimeään 

saliin. Elokuva oli vanha ja hie-

man rätisevä, venäjänkielinen, 

tekstitetty suomeksi, hiekan väri-

nen, pitkäveteinen, kesto kolmi-

sen tuntia. Katsojia oli viisi, mei-

dän kahden lisäksi yksi nainen ja 

kaksi miestä. Toinen miehistä 

alkoi kuorsata näytöksen puoli-

välissä. Kolmas nainen oli runoili-

ja Eeva-Liisa Manner. Sitä iltaa ja 

sitä kohtaamista parin penkin 

etäisyydeltä en unohda ikinä.  

Mannerin syntymästä tuli viime 

vuonna kuluneeksi 100 vuotta. 

Hän on ikuinen sanataituri, muita 

kosmisia maailmoja ja tuntoja 

tavoittava runoilija ja novellisti, 

ilmiömäinen sanavirtojen taikoja, 

joka tempaa mukaansa ihmeelli-

siin maailmoihin, outoihin, kau-

niisiin, tuskaisiin. Paluu hänen 

kirjoituksistaan arjen touhuihin 

tuntuu maahan töksähdykseltä 

jostain taianomaisesta joka ker-

ta. Hiivimme Mannerin sanatai-

turuuden maailmoihin pienten 

novellien matkassa kirjastossa to 

17.2. klo 19.  Tule, lähdetään ta-

rinoitten kyytiin! 

Asta V.-S. 


